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Enginyeria en Tecnologies Industrials 
/ Administració i Direcció d’Empreses

REQUISITS D’ACCÉS

Batxillerat. Proves d’accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat 
vinculades a les branques de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques, consulteu la taula de la pàg. 28. Cicles 
formatius de grau superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a 
les branques de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques, consulteu la taula de la pàg. 28. Més grans de 25 
anys. Opcions preferents: d’Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques. Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb 
resultat d’apte a l’entrevista. I altres tipus d’accés especial reconeguts per la normativa vigent.

ESTRUCTURA GENERAL

ECTS per tipus d’assignatures Total Pràctiques externes optatives
Formació bàsica 102 Reconeixement acadèmic 6
Obligatòries 236 Treball final de grau 15+12
Optatives 6 Total de crèdits 377
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1r semestre 2n semestre

Fonaments de matemàtiques I 9 Fonaments de matemàtiques II 6

Fonaments de física I 6 Fonaments de física II 6

Instruments d'economia aplicada 6 Informàtica 6

Història econòmica* 6 Fonaments de l'empresa 6

Introducció a l'economia* 6 Història econòmica* 6

Introducció a l'economia* 6

Total 33 Total 36
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Expressió gràfica 9 Fonaments de ciència de materials 6

Fonaments de química 6 Termodinàmica 5

Estadística 6 Teoria de màquines 5

Fonaments de mecànica 6 Fonaments de control 3

Introducció dret 6 Economia industrial 6

Microeconomia 6 Macroeconomia 6

Economia internacional 6

Total 39 Total 37
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Enginyeria de fluids 6 Tecnologia de materials 5

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica 5 Informàtica i comunicacions 4

Elasticitat i resistència de materials 6 Màquines elèctriques 3

Sociologia 6 Ampliació de matemàtiques I 6

Economia de l'empresa 6 Sistemes fluïdomecànics 5

Econometria 6 Tecnologia de processos 5

Direcció de recursos humans 6 Introducció a la comptabilitat 6

Total 41 Total 34

Doble titulació (377 crèdits; nombre de places ofertes: 17)
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Sortides professionals 

L’estudiant, en finalitzar el doble grau, per l’ampli coneixement 
que haurà rebut, tant des de l’àmbit de l’enginyeria com des de 
l’econòmic i social, disposarà d’un gran ventall de possibilitats 
per poder introduir-se en el mercat laboral.

La varietat de coneixements, des de la mecànica, les 
estructures o el control, del Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials, fins a l’economia, l’anàlisi comptable o la direcció 
financera, del Grau en Administració d’Empreses, permetrà a 
l’estudiant disposar d’un perfil professional multidisciplinari, una 
característica molt apreciada pel teixit industrial del nostre país.

En definitiva, les sortides professionals més freqüents són 
la direcció general de l’empresa, la direcció de l’empresa en 
qualsevol de les seves àrees funcionals o la direcció especialitzada 
d’àrees de producció, operacions i logística. També ofereix 
un perfil professional per a àmbits de consultoria, auditoria, 
administració d’ens públics i economista de l’Estat.

De fet, podrà adaptar el seu perfil professional a empreses de 
qualsevol mida, des de pimes a grans empreses, i en qualsevol 
sector, des de l’industrial fins al de serveis.

I si vull continuar estudiant?

Aquesta titulació dóna accés a qualsevol dels màsters d’àmbit 
econòmic i tecnològic que actualment ofereix la Universitat de 
Girona. En el cas que es volgués ampliar la formació en l’àmbit 
de la recerca, llavors, des de qualsevol d’aquests màsters es pot 
accedir als estudis de doctorat dels dos àmbits.

Respecte a l’àmbit tecnològic, cal remarcar que el Grau en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials dóna accés directe al 
Màster en Enginyeria Industrial, que es pot cursar a la Universitat 
de Girona. Aquest és l’únic màster oficial que habilita per a 
l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial. 

D’altra banda, la Fundació Universitat de Girona: Innovació 
i Formació té com a objectiu principal donar resposta a les 
necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi 
imparteixen cursos d’especialització i altres activitats de postgrau 
en tots els camps de coneixement. 
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Electrotècnia i accionaments elèctrics 5 Sistemes electrònics i automàtics 9

Regulació automàtica 5 Enginyeria tèrmica 6

Tecnologies de fabricació 5 Introducció a les estructures 5

Elements de màquines 5 Direcció financera II 6

Comptabilitat financera 6 Interpretació d’estats financers 6

Empresa i sector públic 6 Direcció comercial 6

Direcció financera I 6

Total 38 Total 38
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Ampliació de matemàtiques II 6 Assignatura optativa 6

Taller d'ensinistrament personal 3 Reconeixement de crèdits 6

Investigació operativa 4 TFG 15+12

Ciència i tecnologia del medi ambient 4

Gestió de la producció 3

Projectes 4

Comptabilitat de costos 6

Direcció estratègica 6

Pla d'empresa i emprenedoria 6

Total 42 Total 39

*assignatura anual de 12 ECTS


